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A TARTALOMBÓL: Idén is több mint 2 milliárd az utánpótlás-
nevelésre Társadalmi változások a magyarországi utánpótlás-
nevelésben egy sportegyesület tükrében Iskolatükör Balatonfûzfôrôl

Sportszakmai munkaértekezlet Tatabányán Az 1. Ifjúsági Olimpia
programja Megújult az Internetes Sakksuli Sportági beszámolók:
judo, röplabda, evezés, tenisz Hírek.

– Hírek
A FIATAL versenyzôkbôl verbuválódott

nôi párbajtôr válogatott a budapesti
világkupán mutatkozott be. A Szász
Emese, Izsó Katalin, Kiskapusi Dóra, Révész
Julianna összeállítású csapat a legjobb
nyolc közé jutva a hatodik helyen zárta a
rangos viadalt. A dobogó legfelsô fokára a
franciák állhattak fel. A CSEHORSZÁGI
Plzenben megrendezett sportlövô Grand
Prix-n a mieink is részt vettek. A
héraklészes Veres Kata (kép 1.) a puskások
versenyszámában negyedik illetve hatodik
helyen zárt. Itthon a Légfegyveres
Budapest bajnokság pisztoly versenyszá-
mában hagyományaihoz híven remekelt a
KSI csapata. A serdülô-ifi és juniorkorú fiúk
és lányok számos érmet kasszíroztak be.
IDEIGLENESEN négy szakember irányítja
januártól a magyar sportlövô-válogatott
szakmai munkáját. A puska és pisztoly
szakág eddigi szövetségi kapitánya, a
héraklészes sportági vezetô, Kissné Oroszi
Edit az utánpótlásért felel majd. A
december végén újra választott
Krzyzewsky Miklós vezette elnökség
döntése szerint szeptemberig nem lesz
szövetségi kapitánya a válogatottnak, s
mind a négy szakág (puska, pisztoly,

korong, futócél) munkáját külön felelôsök
vezetik majd. JANUÁR KÖZEPÉN tartotta
alakuló ülését a Magyar Gyermek
Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága,
melynek elnöke Mészöly Géza (kép 2.), a
Vasas labdarúgó-csapatának edzôje lett.
A 25 ÉVEN KERESZTÜL kapitányként
mûködô – közben a Haller - Petô párossal
világbajnokságot nyerô –, most nyugdíjba
vonuló Melis Zoltántól a héraklészes
sportági vezetô, Ficsor László veszi át a
szakmai munka irányítását az evezôsöknél.
Ettôl az évtôl minden szakág élére
szakágvezetôket neveztek ki, akiknek
munkáját Ficsor felügyeli és koordinálja.
A NEMZETKÖZI BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG
(FILA) végrehajtó bizottsága Budapestnek
ítélte a 2010-es junior világbajnokság
rendezését, melyen mindhárom szakág
(kötöttfogás, szabadfogás, nôi) versenyeit
lebonyolítják. Magyarország legutóbb
1994-ben adott otthont junior birkózó-
világbajnokságnak, akkor a kötött- és
szabadfogás számára. Hüttner Csaba a
kajak-kenu utánpótlás-válogatott élén.
Januártól a korábban többszörös világ- és
Európa-bajnok kenus irányítja a Magyar
Kajak-kenu Szövetségben az utánpótlással

kapcsolatos szakmai munkát. Hüttner,
sikeres sportolói pályafutása után az MTK
szakvezetôjeként – olykor szakkomentá-
torként – tevékenykedett, a kapitányi
posztot több jelentkezô közül nyerte el. 
A 2009-BEN rendelkezésre álló állami
forrás terhére összesen 900 doppingel-
lenôrzés végrehajtását javasolja a Nemzeti
Doppingellenes Koordinációs Testület
(NDKT). Az NDKT a sportolók tartózko-
dási helyére vonatkozó, úgynevezett
whereabouts-információk közlésével kap-
csolatos tapasztalatokat értékelve felhívta
minden érintett szövetség és sportolók
figyelmét. A kötelezettség megszegése
doppingvétséget megalapozó magatartás-
nak minôsül. ELHUNYT Németh Pál (kép 3.)

mesteredzô. A szombathelyi „dobópápa”
pályafutását olyan sikerek kísérték melyek
az Európa-bajnok Gécsek Tibor, az olimpiai
ezüstérmes Pars Krisztián nevéhez
fûzôdnek.  Több héraklészes, világverse-
nyeken eredményes dobóatléta, mint
Szabó Dániel és Ozoray Jenny felkészítésé-
ben is aktív szerepe volt a kalapácsvetô
mesternek. A tavalyi Héraklész Gálán még
díjat vett át, idén már nem tudott részt
venni az ünnepségen…

A következô számának tartalmából:

ÚSZ SPORTÁG szövetségének 
javaslata alapján a tavalyi 
esztendô legeredményesebb

utánpótláskorú sportolóit, valamint
edzôiket jutalmazták az Uránia
filmszínházban pénteken megrende-
zett Héraklész Gálán. Az idei 55
kitüntetett között az összetett
gyôzelmet a vívó Iliasz Nikolasz és az
öttusázó Kovács Sarolta szerezte
meg. A kiscsapatok között a nôi
triatlonisták és a – tavalyi összetett
gyôztes, pekingi 7. helyezett Szilágyi 

Áronnal kiegészített – férfi vívók, a
nagycsapatoknál az ifjúsági Európa-
bajnok férfi vízilabdázók végeztek
az elsô helyen. A NUSI Utánpótlás-
nevelési Igazgatósága – korábban
NUPI – által szervezett gálán a
díjazott fiatalok személyére – immár
2002-óta – elôzô évi eredményessé-
gük alapján a sportági szakszövetsé-
gek tesznek javaslatot, a fiatalok
mellett edzôik is elismerésben
részesülnek. 

A – közel 1900 fôs – Héraklész 

Bajnok- és Csillagprogram a
Dr. Szabó Tamás (kép 1.) – közelmúlt-
ban megválasztott MOB-alelnök –
vezette NUSI - Utánpótlás-nevelési
Igazgatóság égisze alatt fut, igazga-
tója Tóth József (kép 2.). A támogatott
sportolók 2008-ban a korosztályos és
felnôtt világversenyeken – VB, EB és
a pekingi olimpia – összesen 307
darab I-VIII. helyezést szereztek,
ebbôl 160 medáliát, köztük 55 arany-,
42 ezüst- és  63 bronzérmet.

(Folytatás a 2. oldalon)Ökölvívás, Bocskai Emlékverseny Judo világkupa Sportlövô Európa-bajnokság Iliasz Nikolasz
és Kovács Sarolta interjú.

EGTARTOTTA elsô ülését a 
Magyar Olimpiai Bizottság 
közelmúltban megválasztott új

elnöksége. A grémium kijelölte a
bizottságok vezetôit: Dr. Szabó Tamás,
utánpótlás-nevelési igazgató, a
testület alelnöke – az elôzô ciklushoz 

hasonlóan – a Szakmai és Tudományos
Bizottságot, az utánpótlás-nevelés
szempontjából prioritással bíró ifjúsági
olimpiai elôkészítô bizottságot pedig
Gyulay Zsolt – szintén alelnök – vezeti.
Az ülésen elhangzott, hogy a X. Nyári
EYOF versenyeit ebben az évben 

Tamperében rendezik meg július 15.
és 25. között. Kilenc sportág szerepel a
mûsoron, köztük az atlétika, torna,
cselgáncs, úszás és tenisz. A korábbiak-
hoz hasonlóan állami támogatással
nagyobb  létszámú magyar csapat
vehet részt.

MOB-NUPinfo

RDEI ZSOLT ÉS BALZSAY KÁROLY, 
a WBO két magyar világbajnoka (kép 3.)

a KSI-ben járt élménybeszámolóval
egybekötött edzésen. Mindketten
ismerôs környezetbe érkeztek, Madár
karrierje innen indult, Balzsay pedig
tájfunosként gyakorolt a teremben.

„Apu kérdezte, mozogtam-e már
valamennyit, mert Madár szólt neki,
hogy lassan nekiállhatnék. Én
mondtam, persze, minden este 
»felsportolom« magam az autómtól a
második emeletre, a reggelt meg
felüléssel kezdem. Felülök, megné-

zem, elmúlt-e már fél kilenc, és ha
nem, azonnal visszafekszem.”

Balzsay Károly, a WBO (Bokszvilág-
szervezet) újdonsült nagyközépsúlyú
világbajnoka korábbi ígéretéhez,
illetve Fritz Sdunek edzô utasításához
híven egyelôre az evésben nyújt
világbajnoki produkciót (még pihe-
nésben szeretne, de arra nincs lehetô-
sége, bár, ahogyan ô fogalmazott:
„Inkább legyen nagy a pörgés, mint
otthon üljek, és azon gondolkozzam,
mit rontottam el Inkin ellen”), de
pénteken már edzôteremben volt,

hogy a legeredményesebb magyar
profi bokszolóval, a WBO félnehéz-
súlyú királyával, Erdei Zsolttal edzést,
illetve élménybeszámolót tartson a
KSI fiataljainak.

(Moncz Attila – Nemzeti Sport – írása az
6. oldalon folytatódik)

Héraklész Gála 2009: Iliasz Nikolasz és Kovács Sarolta az összetett gyôztes

MOB elnökségi ülés: Dr. Szabó Tamás alelnökként a Szakmai Bizottságot vezeti!

Vissza a gyökerekhez – Erdei Zsolt és Balzsay Károly már az utánpótlás-nevelést is segíti

(1.) (3.)(2.)
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A KSI SE tizenegy sportágban várja a sportolni vágyó gyermekeket. Információk és jelentkezési lap a www.nupi.hu
honlap KSI SE menüpontja alatt találhatók. A HÉRAKLÉSZ PROGRAMMAL kapcsolatosan a www.heraklesz.hu
honlapon  tájékozódhatnak.

NUPinfo
Felelôs kiadó: dr. Szabó Tamás igazgató, NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóság

Fôszerkesztô: Vasvári Ferenc Telefon: (06) 1 422 35 32 E-mail: vasvari.ferenc@nupi.hu
Társszerkesztô: dr. Pucsok József Márton Telefon: (06) 1 422 35 31 E-mail: pucsok.jozsef@nupi.hu

Szerkesztôség: NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóság, NUPinfo Szerkesztôsége
1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3. · Fax:  (06) 1 422 35 44
Lapkivitel:

A NUPinfo internetes változata megtalálható:  
a www.nupi.hu, és a  www.utanpotlas-neveles.hu honlapokon!

A NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóságának lapja; 
a Héraklész Program, a Sport XXI. Program, a Sportiskolai Program és a KSI SE tájékoztató kiadványa; 

2009. január, VIII. évfolyam 1., sorrendben 75. száma.
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Fotó: Nemzeti Sport / Farkas József
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FÉRFI ifjúsági-válogatott kvalifi- 
kálta magát a korosztály leg-
nagyobb kontinentális sereg-

szemléjére. A csapat kiváló játékkal
óriási bravúrt vitt véghez, hiszen 3:0-
ra nyert Németország ellen a férfi
ifjúsági Európa-bajnoki selejtezô D-
csoportjában, a bulgáriai Gabrovó-
ban. A fiúk végül Románia ellené-
ben harcolták ki a továbbjutást. 

Csapatunk a selejtezô ötödik, utolsó
napján szerencsére szabadnapos
volt, így a játékosok kipihenhették a
hajnalig tartó ünneplés fáradalmait.

A magyar nôi ifjúsági-válogatott
(kép 2.) a második helyen végzett az
olaszországi Zoccában rendezett
Európa-bajnoki selejtezôn, így – a
bulgáriai Gabrovóban sikerrel járó 
férficsapathoz hasonlóan – kijutott 

az április 4-9. között rendezendô 
kontinensviadalra, amelynek a
hollandiai Rotterdam ad otthont!

Elittársaságba került a magyar
röplabdasport! A mieinken kívül csak
Oroszország, Olaszország, Szerbia,
Belgium és a rendezô Hollandia
indíthat csapatot mindkét nemben a
kontinenstornán.

Rodics Dániel
MRSZ

ÖRMÖCZY ZSUZSA elsô magyar bajnokságát 16. születésnapján nyerte. Az egykori kiváló teniszezô nevével 
fémjelzett vándordíjat 2006 óta minden évben a legjobb 16 éves nôi játékos kapja, ebben az esztendôben  

a korábbi U16-os Európa-bajnok Babos Tímea (kép 4.), a Soproni VSE fiatalja érdemelte ki. Babos az idei
gálán sportága Héraklész-díját is megkapta.

NUPinfo

EGKEZDÔDÖTT a cselgáncsozók idei Világkupa-sorozata. A magyar hölgyek elôször Szófiában léptek tatamira. 
A legnagyobb sikert a 70 kg-os Joó Abigél (kép 1.) érte el. A KSI junior Európa-bajnoka egészen a fináléig menetelt.
A döntôben a vb-bronzérmes belga Catherine Jacques sem jelentett akadályt, így a héraklészes lány

aranyérmet nyert. A többiek is jól szerepeltek. Az olimpiát  megjárt, felnôtt Eb-bronzérmes Csernoviczki Éva
(Ippon Judo SE - 48 kg) valamint a két, kontinensbajnoki aranyérmes Maros Barbara (KSI - 52 kg) és Karakas
Hedvig (MVSC - 57 kg) egyaránt az ötödik helyen zárt.

P.J.M.
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MÛSOROS GÁLÁNAK szomorú 
aktualitása is volt: a dobópápa 
Németh Pál és a vívómester

Gerevich György is a kitüntetett
sportolók edzôi között szerepelt
volna, az est a méltatásukkal
kezdôdött… 

A díjakat állami sportvezetôk (kép

szöveg alatt), a szövetségek elnökei,
fôtitkárai adták át, többek közt

Vass Károly, Török Ottó, Lukács
Zsuzsanna, Molnár Zoltán, Dr.
Berényi János, Dr. Szabó Tamás és
Tóth József.

A Gálán az összetett gyôzelmi
díjat a Vasas vívója, Iliasz Nikolasz
(kép 2.) – edzôje Gerevich György,
posztumusz – kapta, aki többek
közt az olaszországi kadett EB-n
férfi kard 1., kard csapat 2.; a

szintén talján kadett és junior VB-n
férfi kard csapat junior 1., kadett 3.
helyet; a junior EB-rôl férfi kard 1.,
csapat 2. helyezéssel tért haza.
Kovács Sarolta (kép 3.) (Alba Volán,
edzôje Kulcsár Antal) az ifjúsági,
junior és felnôtt világbajnokságok-
ról, Európa-bajnokságokról össze-
sen 9 arany-, 1 ezüst- és 3
bronzérmet hozott.

Héraklész Gála 2009, díjazottak a 2008-as eredmények alapján:
GYÉNI: Madarász Dóra, Kosiba 

Dániel (asztalitenisz, edzôk: 
Oláh Zsuzsanna és Vitsek Iván),

Ozoray Jenny, Szabó Dezsô
(atlétika, Németh Pál posztumusz,
id. Szabó Dezsô), Barka Emese, 

Csercsics Richárd (birkózás, Kovács
Levente, Veréb István), Szabó
Katalin, Galambos Péter (evezés,
Rapcsák Károly), Magosi Bálint
(jégkorong, Vladimir Matejov), Joó
Abigél, Gorjánácz Zsolt (judo,
Pánczél Gábor, Czinege József),
Kárász Anna, Vass András (kajak-
kenu, Hubik András), Léránt Vivien,
Lele Ákos (kézilabda, Róth Kálmán,
Debre Viktor), Késôi Melinda,
Bödör Bence (kosárlabda,
Debreceni Eszter, Bödör Ferenc),
Orsola Norbert (ökölvívás, Korpics
Miklós), Kovács Sarolta, Demeter
Bence (öttusa, Kulcsár Antal,
Komlódy Zsolt), Farkas Anett, 

Herczeg Roland (röplabda, Németh
Lajos, Buzek László), Keczeli Bianka,
Boros László (sportlövészet, Keczeli
Zoltán, Laczik Zsolt), Bazsó Bianka,
Gábor Róbert (súlyemelés,
Antalovits Ferenc, Oláh Imre), 

Babos Tímea, Zsiga Máté (tenisz,
Babos Csaba, Dr. Zsiga László), Tóth
Renáta, Duka F. Artúr (torna,
Kisiván István, Láng Géza), Tóth
Zsófia, Király Kristóf (triatlon,
Licskó Csaba, Schumacher Ákos),
Bordás Bea, Balog Gábor (úszás,
Berzlánovics Éva, Budavári István),
Petô Réka, Iliasz Nikolasz (vívás,
Gerevich György posztumusz),
Keszthelyi Rita, Bátori Bence
(vízilabda, Áts Bertalan, Benczur
Márton). 

Nôi egyéni összetett: 1. Kovács
Sarolta (öttusa), 2. Csipes Tamara
(kajak-kenu, edzôje: Csipes Ferenc),
3. Joó Abigél (judo) és Babos Tímea
(tenisz).

Férfi egyéni összetett: 1. Iliasz
Nikolasz (vívás), 2. Demeter Bence
(öttusa), 3. Vass András (kajak-
kenu).

Nôi „2-4 fôs” kiscsapat: Horváth 
Gréta, Szalay Szandra és Tóth Zsófia 

(triatlon, Verrasztó Gabriella, Dr.
Szakály Zsolt).

Férfi „2-4 fôs” kiscsapat: Gáll
Csaba Norbert, Gémesi Bence, Iliasz
Nikolasz és Szilágyi Áron (vívás,
Bokor Gergely, Varga József)

Nagycsapat: Angyal Dániel,
Barabás Botond, Bátori Bence,
Ernyei Márk, Fazekas Tibor Zsolt,
Fülöp Bence, Jansik Dávid,
Keresztes István, Korényi Balázs,
Laczkovics Krisztián, Meixner
Marcell, Rusz Bertalan, Szentesi
Ádám (ifi férfi vízilabda válogatott,
Derekas Szilárd, Szabó Gábor).

Vasvári Ferenc

Húsz sportág legjobb utánpótlás-sportolóját díjazták a Héraklész Gálán,
Iliasz Nikolasz és Kovács Sarolta az összetett gyôztes – folytatás az 1. oldalról

(2.) (3.)
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Babos Tímea az idei Körmöczy-díjas

(4.)(1.) (2.)

Judo: Joó Abigél világkupát nyert!

Röplabda: Ott leszünk az Eb-n 

Evezés: Ergométeres Világbajnokság - Amszterdam
I IS KELL egy ergométeres világbajnokság megrendezéséhez? Nos, elsôsorban sok-sok evezôgép, egy fedett 
helység, népes mezôny, aztán pedig már „csak” az óra és a computer az ellenfél. A magyar válogatott ebben 
a mûfajban is kiválóan helyt állt Amszterdamban, hiszen könnyûsúlyú kategóriában Varga Tamás és

Alliquander Anna egyaránt elsôséget szerzett. Varga húsz perc leforgása alatt 6045 métert teljesített, és bár
elmaradt a nyilvántartott világcsúcstól, nem talált legyôzôre. Alliquander ugyanakkor megdöntve saját tavalyi
rekordját (5405 m), 5415 métert „húzva” lett bajnok. 

P. J. M.

M

Tenisz: Juniorok az európai élmezônyben
Z EURÓPAI TENISZ SZÖVETSÉG 

összesített listáján a 11. helyen 
áll Magyarország, mindössze 

egy ponttal lemaradva Ausztriától.
Pontjaink legnagyobb részét a junior
szakág adja – ez a tény, egyben
bizakodásra is okot ad – hiszen ifjú
játékosaink nagyszerû eredménye-
ket értek el 2008-ban. A fiatalok
mellett az idôsebbek is jeleskedtek –

csak úgy, mint korábban – az elmúlt
esztendôben is. Tavaly, a junior
szakág Oroszország és Franciaor-
szág mögött, a kontinens harmadik
legeredményesebb válogatottjává
nôtte ki magát. A hölgyek: Babos
Tímea, Mikó Zsófia, Susányi Zsófia és
Jani Réka, valamint a fiúk (kép szöveg alatt):
Fucsovics Márton, Zsiga Máté,
Szendrôi László az Európabajnoksá-

gokon, világbajnokságokon elért
sikerei elôkelô helyre repítették a
magyar tenisz utánpótlást. A
juniorkorú játékosok legjobb százas
listáján már most több héraklé-
szes, bajnokprogramos versenyzô:
Bulgakova Vaszilisza (97. hely),
Susányi Zsófia (45. hely), Jani Réka
(35. hely) és Babos Timea (12. hely)
tartózkodik.

A

Fotó: Földi D. Attila
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ÍG 2008-ban 7,1 milliárd, addig 
2009-ben 11,3 milliárd jut állami 
forrásból a versenysportra az 

olimpiai sportágakban, ami összesen 4,2
milliárd többlet. Errôl tartott január
elején sajtótájékoztatót Dr. Gyenesei
István, sportot felügyelô miniszter.

Az utánpótlás-programokhoz a követ-
kezô támogatások kapcsolódnak:

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési és
Sportszolgáltató Intézet Utánpótlás
Igazgatósága (NUSI-UPI) által mûködte-
tett Sport XXI. Utánpótlás-nevelési
Program (14-15 éves korosztályig)
forrásainak bôvülése – így a program
közel 1 milliárd forintot kap – 2009-ben
lehetôvé teszi, hogy négy további
sportág (birkózás, evezés, judo, öttusa)
támogatását elkezdjük, valamint a
Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség
megkezdett iskolai labdarúgó program-
jának (kép 1.) mûködését támogassuk és a
labdarúgó egyesületek 2008-ról áthúzó-
dó támogatását kifizessük. 

Az ugyancsak a NUSI-UPI által
mûködtetett Héraklész Program támo-
gatási összegei, melyek évek óta
változatlanok voltak, 2009. évben

mintegy 175,6 millió Ft-tal bôvültek, a
program 1,1 milliárd forinttal gazdál-
kodhat. A sportiskolai rendszer mûköd-
tetésére 215 millió Ft áll rendelkezésre.
Az Olimpiai Reménységek Versenye (kép

szöveg alatt) 21 sportágban zajló nemzetkö-
zi utánpótlás versenysorozat, melynek
támogatása 2009-ben 30 millió Ft-ról 20
millió Ft-ra csökken, a korábbi évek
tapasztalatát figyelembe véve a reális
igényeknek megfelelôen. 

A Patrónus Program az edzôi
életpálya biztonságossá és vonzóvá
tételét szolgálja, egyúttal vissza kívánja
állítani annak szakmai elismertségét,
rangját. A szakmában sikeres edzôk (kép

2.) (Patrónusok) feladata, hogy az
utánpótlás-nevelés területén dolgozó,
fiatal, tehetséges edzôket (Patronáltak)
felkaroljanak, képezzenek, segítsenek. A
2007-ben beindított program jelentôsen
bôvül 2009-ben, mind az érintett
sportágak (atlétika, sportlövészet, (kép 3.)

torna), mind pedig az edzôk számát
tekintve. A 36,96 millió Ft-tal több
(összesen 130,96 millió Ft) forrásnak
köszönhetôen jelenleg 23 olimpiai
sportág mintegy 90 edzôje részesül

ebben a támogatásban. 
A Magyar Olimpiai Bizottság a

következô támogatási összegek felosz-
tására tehet javaslatot 2009-ben: 

950 millió Ft a nyári olimpiai
sportágak szakmai támogatására, 118
millió Ft a téli sportágak Vancouveri Téli
Olimpiára történô felkészülésére, vala-
mint a téli olimpián való részvételre, 44
millió Ft a téli és nyári Európai Ifjúsági
Olimpia Fesztiválon (EYOF) való
részvételre, 40 millió Ft a 2010. évi
Szingapúri Ifjúsági Olimpiára történô
felkészülésre (NUSI-UPI-val közös javas-
lat) fordítható. A MOB mûködési támo-
gatása 61,7 millió Ft. Ehhez hozzáadódik
50 millió Ft, melyet a MOB 2008. év
végén az olimpiával kapcsolatos megnö-
vekedett feladatai támogatására kapott,
és 2009-ben használ fel. Összesen tehát
2009-ben a MOB kompetenciájába tar-
tozó 1.263,7 millió Ft-os állami támoga-
tás a 2008. évi 1.871 millió Ft-hoz képest
608 millió Ft-tal kevesebb, ami nem
olimpiai évben jelent 42,48 %-os
csökkenést.  

ÖM sajtóinformáció – NUPinfo

AYOF: Héraklészes érmek a világ túloldaláról Idén is több mint 2 milliárd az utánpótlás-nevelésre

Erdei Zsolt és Balzsay Károly már az utánpótlás-nevelést is segíti – folytatás az 1. oldalról Sporttudomány: Társadalmi változások a magyarországi
sportutánpótlás-nevelésben egy sportegyesület tükrében

NTÉZETÜK munkatársai – Velenczei Attila, 
Kovács Árpád, Dr. Szabó Tamás és 
Dr. Szabó Attila – a „Társadalmi változások

a magyarországi sportutánpótlás-nevelés-
ben egy sportegyesület tükrében” címmel
egy sportszociológiai témájú dolgozatot
adtak közre. Az alábbiaknak a kutatási
eredmények tömör összefoglalását mutat-
juk be. A cikk teljes terjedelmében a Magyar
Sporttudományi Szemle legfrissebb – 2008/4
számában olvasható.

A sportszociológiai kutatások csak elvétve
foglalkoznak az utánpótlás-korú sportolók
társadalmi helyzetének vizsgálatával, kuta-
tásunkkal ezen a hiányon próbáltunk
enyhíteni. A külföldi kutatások rávilágítot-

tak arra, hogy bár a sport a legdemokrati-
kusabb környezetnek tûnik, az induló
esélyek ezen a területen sem kiegyenlítet-
tek, élversenyzôk körében a közép- illetve a
felsôbb társadalmi osztályból kikerülô
sportolók aránya nagyobb, mint az alsóbb
osztályokból érkezôké (Coackey 1997,
Eitzen – Sage 1997). Célunk az volt, hogy egy
hazai sportegyesületen keresztül feltárjuk a
magyar versenysport utánpótlásban megje-
lenô gyermekek társadalmi pozícióját és
megismerjük, következtek-e be, és ha igen,
milyen irányban társadalmi elmozdulások.
Módunkban állt egy harminc évvel ezelôtti
kutatás során felhasznált kérdôívet hasonló 

mintán felvenni, a két adatsort –
fenntartásokkal kezelve – egymással
összehasonlítani. Az adatok értelmezéséhez
az adott kor hivatalos statisztikáit citáltuk.
Kutatótársaimmal arra az eredményre
jutottunk, hogy a KSI-ben jellemzôen a
közép és felsôosztályba tartozó szülôk
gyermekei járnak, de a sportágak között
bizonyos különbséget tapasztalhatunk, a
legjobb környezetbôl az öttusázók és a
vízilabdázók érkeznek. Úgy tûnik, hogy a
versenyszintû sportoláshoz a megfelelô
társadalmi háttér egyre inkább, mint
szelektációs tényezô jelenik meg.

P. J. M.

(1.) (2.) (3.)

MAGYAR utánpótláskorú válogatott 
Ausztráliában, az Ausztrál Ifjúsági 
Olimpiai Fesztivál keretében, két

sportágban csapott össze riválisaival. Az
immár ötödik alkalommal megrendezett
viadalon 30 nemzet, több mint 1500 fiatal
sportolója, 17 sportágban mérte össze
erejét. A kajakos lányok és fiúk mind 500,
mind 1000 méteren egyaránt dobogóra
állhattak, vagy a fináléba kerültek. A
legsikeresebb versenyzônk Groholy Orsolya
2 arany és 1 bronzérmet jegyzett a neve
mellett. Az idén, az elôzô 2007-es AYOF-on
megszerzett hat medáliánál is többet –
szám szerint kilencet – lapátoltak össze
sportolóink.

Vízilabdában mindkét csapatunk
egészen a döntôig jutott és aranyérmet
szerzett. A Merész András szövetségi
kapitány vezette lányok a fináléban, a
házigazda gárdával találták magukat
szemben. A mérkôzés ezúttal is nagyon
szorosan alakult (3-3), (4-3), (1-2) és (1-1), a
csapatok fej-fej mellett haladtak, de a
rendelkezésre álló idô nem volt elegendô
arra, hogy sikerüljön eldönteni az elsôség
sorsát. Ezért 9-9-es állásnál hosszabbítás
következett.

Szerencsére Gyöngyössy Anikó, Szilágyi
Réka valamint a döntô, egyben a magyar
csapat legeredményesebb játékosa
Keszthelyi Rita pontosan tudta a dolgát. A
ráadás elsô félidejében esett a tizedik
magyar gól, ezzel felcsillant a gyôzelem
reménye. A magyar csapat nagyszerûen
védekezett, több gól nem esett, így a
lányok ismét 10:9-re gyôztek az ausztrálok
ellen. 

„Presztízs meccs. Kötelezô hozni!” Ezzel
engedte útjára Dr. Kemény Ferenc az
aranycsatára készülô pólós fiúkat. A
Derekas-legénység az utasításnak megfele-
lô igyekezettel, nagyszerû játékkal 5:0-ás
elônyt szerzett. Meixner Marcell, mint pók
fonta be a kaput, Angyal Dániel gólokat
lôtt és centert fogott, Szentesi Ádám az
ellenféllel birkózott, Ernyei Márk, alias
„Gyôzike” pedig labdát csent. A következô
negyedet a görögök 2-2-re mentették,
fokozatosan felzárkózott riválisunk, így
ötgólos elônyünk szépen lassan, de kettôre
olvadt.  Kiegyenlítésre a hellének erejébôl
és tudásából már nem futotta. Csapatunk
fegyelmezetten védekezett, még növelhet-
tük volna az elônyt, végül fiaink 10-8
arányban jobbnak bizonyultak, ami egyben 

a tornagyôzelmet is jelentette számukra. A
magyar csapat, és egyben a viadal legered-
ményesebb játékosának járó elismerést, a
17 találatig jutó Angyal Dániel érdemelte ki.

A héraklészes vízilabda válogatottak
valamint a kajakosok távol hazánktól
hibátlan teljesítményt nyújtottak. A
pólósok nem találtak legyôzôre, sem a
csoportmérkôzéseken, sem a döntôben,
lapátforgatóink pedig számos medáliát
gyûjtöttek be. 

Beszédes a tény, hogy minden egyes
AYOF csapattag éremmel tért haza. A
fiatalok összesen 5 arany-, 4 ezüst- és két
bronzérmet hoztak haza. Az esemény
részletes eredményeit a www.mob.hu/ayof
2009 honlapon találhatják meg.

Az Ausztrál Olimpiai Bizottság – amint ez
dr. Nagy Zsigmond nemzetközi és jogi
igazgató tájékoztatójából kitûnt - 4.8 millió
dollárt fordított az V. Ausztrál Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál (AYOF) megrendezésére.
A közel húsz sportágban Sydney olimpiai
létesítményeiben, olimpiai külsôségek
között került sor a viadalra. A fiatalok a
házigazdák meghívásai alapján indulhat-
tak, s a vendéglátók az utazást leszámítva
minden költséget  vállaltak.

MOB - P. J. M.

A
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ÜLÖNÖSEN Madárnak volt kedves a 
terem, ô innen indult el a világ 

meghódítására, a falon fénykép is ôrzi
a kezdeteket, meg még sok minden más.

„Úristen, én még ezen a padlón
rohangáltam. Mit kellett ennek átélnie” –
mondta, miközben a sportiskola
növendékei már az igazi bemelegítést
végezték. Elôtte ugyanis átestek egy
szellemi ráhangolódáson is, amelyet a két
világbajnok vezényelt. A megfelelô
táplálkozáson keresztül a fogyasztáson át
az edzések mennyiségéig minden szóba
került, Madárék pedig meséltek.

„De ezért fizetni kell ám, mert különben
olyan jó bokszolók lesztek, mint mi –
mondta tréfásan az öt éve regnáló Erdei,
majd bevezette az utánpótlást a felkészülés

rejtelmeibe. – Én már itthon el szoktam
kezdeni az edzéseket (»Mert fanatikus
vagy« – jött azonnal a kötekedô
közbeszólás Balzsaytól), az én koromban
már jóval több idô kell a feltöltôdéshez.
Karcsi egy hét alatt szintre tudja hozni
magát, nekem ehhez legalább három hétre
van szükségem.”

Néha tényleg olyan érzésünk volt,
mintha a fiatalok innák a legújabb kori
példaképek szavait, ugyanakkor az biztos
volt, hogy a terem legaktívabb tagját nem
közöttük kell keresni. Nem is a bokszolók
között, náluk Madár bordásfalas
függeszkedése jelentette a csúcsot, a
„sztahanovista” egy alig kétéves
fiatalember, Erdei Viktor Zsolt volt.

„Az édesapja vérét örökölte, már
megnézi a meccseket, de azért remélem,
bokszolni nem fog” – jegyezte meg
Arabella, Erdei felesége, aztán rohant a fia
után, aki akkor éppen egy fotóst célzott
meg, a papával hasonló öltözék miatt.
Majd jött a ring, irány az apuka ölébe, és a
„Még egyszer, még egyszer!” kiáltás,
miután Erdei villámgyorsan a feje tetejére
állította.

Ahogyan ôk ketten Balzsayval néhány
órára a KSI edzôtermében megszokott
nyugalmat.

Szöveg: Nemzeti Sport/Moncz Attila, 

Fotó: Nemzeti Sport/Farkas József
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MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG
honlapján (www.chess.hu) 
megújult formában érhetô el 

az Interenetes Sakksuli! Aki sikeresen
áttanulmányozza a Sakksuli 35
leckéjét, az szórakoztató formában
nem csak a játék alapjait sajátíthatja
el, hanem egy különleges tudáspró-
bára is lehetôsége nyílik. A tudáspró-
ba nem más, mint egy záróteszt,
amit ha az ifjú sakkvitézek eredmé-
nyesen töltenek ki, akkor a
továbblépésüket illetôen közvetle-
nül a Magyar Sakkszövetséghez
fordulhatnak tanácsért . A program
így egyúttal országos tehetségkuta-

táshoz is lehetôséget teremt, melybe
bárki bekapcsolódhat.

A Sakksulinak mindenki "tanulója"
lehet, aki a http://www.chess.hu/
sakksuli/index.php weboldalon re-
gisztrál. A most útjára indított,
megújult változat, dinamikus animá-
cióval és speciális didaktikai, azaz
oktatási lehetôségekkel bôvült.
Például a kérdésekre nehezen
válaszolók segítséget kérhetnek,
aminek a birtokában már könnyebb
lesz a továbblépés. A sakktáblán
történô magyarázatok megértését
színes jelek segítik, mely szintén a
most véget ért fejlesztés eredménye.  

Az Internetes Sakksulit a Magyar
Sakkszövetség a NUSI-Utánpótlás-
nevelési Igazgatóságának támogatá-
sával hozta létre és fejlesztette. Az
újszerû kezdeményezés nem csak az
érdeklôdô gyerekekre gondolt,
hanem egyúttal a szülôk és sakkokta-
tók számára is könnyen elérhetô,
színes oktatási anyagot szeretett
volna felkínálni. Az elképzelés sike-
resnek bizonyult, hiszen már eddig is
több, mint 2000 érdeklôdô regiszt-
rált az Internetes Sakksuli oldalán. 

Magyar Sakkszövetség – NUPinfo 

(2.) (3.)

4400 LAKOSÚ Balatonfûzfô a 
Balaton északkeleti csücskét 

öleli át, amelynek egyik
településrészén, Fûzfôgyártelepen
található az Irinyi János Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény. Múltja 82 évre
tekint vissza. Balatonfûzfô mindig
is sportos település volt, rangja volt
az itt folyó munkának. Több
évtizedes hagyománya van az
úszásnak, vitorlázásnak, labdarú-
gásnak, kosárlabdának, és most
már ide sorolható a vízilabda (kép

szöveg alatt) is. Iskolánk irigylésre méltó
helyzetben van, ugyanis az európai
szintû Balaton Uszoda szom-
szédságában fekszik.

Kihasználva a sportlétesítmény
adta lehetôségeket, intézmé-
nyünkben 1981 óta folyik úszás-
oktatás (kép 2.).

Iskolánk a 2007/2008-as tanévtôl
közoktatási típusú sportiskolai
módszertani központként mûködik,
és egyedül álló abban, hogy a 

vízisportokra alapozva folytatja
tevékenységét. A Nemzeti Utánpót-
lás-nevelési és Sportszolgáltató
Intézet Utánpótlás-nevelési Igazga-
tóságával egyeztetve olyan helyi
tantervet dolgoztunk ki, amely a
Sportiskolai Kerettanterv mellett a
Képességfejlesztô és Értékôrzô 

Kerettantervet is alapul veszi. A
kettô ötvözetébôl és a helyi
sajátosságokból áll össze az Irinyi
iskola helyi tanterve. Nagy hang-
súlyt helyezünk a kompetencia
alapú oktatásra. Olyan közismereti
és egészségnevelési modellt kívá-
nunk megteremteni, melynek segít-
ségével képesek lesznek tanulóink
a késôbbi önálló életmódvezetésre.
A cselekvésközpontú oktatás segít a
diákoknak az ismeretanyag interak-
tív elsajátításban, a sportmûveltség
területén pedig a gyakorlatban is
alkalmazható tudás megszerzésé-
ben, mint például az egészséges
életmód, a helyes és tudatos
idôbeosztás, csapatmunka, sport-
emberré válás.

A vizes sportágakban koordináci-
ós szerepet vállalunk a Kelet-
Balatoni Kistérségben, együttmû-
ködünk a Nemzeti Utánpótlás-
nevelési és Sportszolgáltató Intézet-
tel, valamint a sportági szakszövet-
ségekkel, a tehetségek minél haté-

konyabb kiválasztása érdekében.
Településünk infrastruktúrája kivá-
ló, a fent említett sportágakban
rendelkezünk a szükséges személyi
és tárgyi feltételekkel, partneri
körrel. Intézményünkben olyan
sportmodellt dolgoztunk ki (elsô-
sorban úszás, vízilabda sportágak-

ban), amely országosan is példaér-
tékû lehet. Kialakítottuk a sportoló
gyerekek számára a továbblépés
lehetôségeit az utánpótlás-nevelés
következô szintjeire, a sportági
képzô centrumokba, akadémiákra.
A sikeres munka érdekében
együttmûködési megállapodásokat
kötöttünk a helyi és a megyei
egyesületekkel, országos szakszö-
vetségekkel. Már az elsô év után
több országos sporteredményrôl
számolhatunk be úszás, triatlon,
vízilabda, labdarúgás sportágakban.

Kétezer-nyolc, november 21-én
nagyszabású Sportkonferenciát
szerveztünk. A kongresszus témái
között szerepelt a testnevelés, mint
iskolai tantárgy helyzete, az
utánpótlásképzés, a versenysport és
a tömegsport aktuális kérdései.
Elfogadták meghívásunkat a sport-
ágak legnevesebb hazai képviselôi,
akik személyes megjelenésükkel,
tartalmas elôadásaikkal emelték a
konferencia színvonalát. 

A helyi lehetôségeket
kihasználva, az eddig elvégzett
munkára és az elért eredményekre
építve igyekszünk szakmai ta-
pasztalatainkkal hozzájárulni az
adott sportágak további sikereihez.

Bandiné Liszt Amália
igazgatóSportszakmai munkaértekezlet dunántúli iskoláknak

YOLC ISKOLA kapott meghívást 
Tatabányára, arra a munkaér-
tekezletre, melyet a Dunántúl

régiói általános iskoláinak tartottak
január 16-án. A Dózsa György
Általános Iskola szervezésében
lebonyolított eseményen igazgató-
ságunkat Lehmann László és 

Dr. Pucsok József Márton képvi-
selte. A témák között szerepelt a
NUSI - UPI által kiírt sportiskolai
pályázat, napirendre kerültek a
speciális sportiskolai versenyek
szervezési lehetôségei, valamint a
beiskolázás speciális feladatai.

A vendéglátó iskola igazgatója, 
Henyecz László (kép 3.), a szakmai
program után körbevezette a
vendégeket az intézményben, ahol
bemutatásra került a testnevelés
oktatásával összefüggô infra-
struktúra.

V.F.

Iskolatükör: Bemutatkozik a balatonfûzfôi Irinyi János Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
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2010 AUGUSZTUSÁBAN, Szingapúrban 
rendezendô I. Ifjúsági Olimpiai Játékok 
teljes mûsorát a házigazdák honlapján

– www.singapore2010.sg – hozták
nyilvánosságra. A kiírás szerint 26
sportágban, 201 számban avatnak bajnokot,
a játékokon összesen 3594, 18 éven aluli
sportoló vehet részt. A csapatsportokban
egy-egy nemzeti olimpiai bizottság csak 1 fiú
és 1 leány csapatot indíthat. A kvalifikációs
rendszert még nem véglegesítették. Az
elôzetes tervek  szerint egy-egy nemzet csak
meghatározott számú versenyzôt indíthat. A
NOB célja, hogy mind a 205 tagnemzet
képviseltesse magát a játékokon, ahol az
olimpiai eszme megismertetése,  a nevelés, a
kultúra, a dopping-felvilágosítás  rendkívül
fontos szerepet tölt be. 

Sportágak, és az indulók száma: Mûugrás
(4 szám, 48 induló): fiú és leány 3 m, valamint
10 m (toronyugró) verseny. Úszás (34 szám,
400 induló): fiú-leány gyors: 50, 100, 200, 400
m, mell: 50, 100, 200 m, hát: 50, 100, 200 m
pillangó: 50, 100, 200 m,  4x100 m vegyes és
gyorsváltó, fiú és leány. Íjászat (3  szám, 64
induló): egyéni verseny, fiú és leány, vegyes
csapatverseny. Atlétika (36 szám, 680 induló):
100, 200, 400, 1000, 3000 m síkfutás, 2000 m
akadály, 110/100 m gát 400 m gát, magas-,

rúd-, távol-, hármas ugrás,  súly, diszkosz,
kalapács, gerely, fiú és leány, gyaloglás
10.000 m fiúk, 5.000  m leányok. Tollaslabda
(2 szám, 64 induló): fiú és leány egyes.
Kosárlabda (2 szám, 160 játékos): 33-as játék,
10 fiú, 10 leány csapat 8-8 játékossal.
Ökölvívás (11 szám, 66 induló): fiúk: 48, 51,
54, 57, 60, 64, 69, 75, 81, 91, +91 kg. Kajak-
kenu (6 szám, 64 induló): K1, síkvízi: fiú és
leány, K1 szlalom, fiú és leány, C1 síkvízi, fiú,
C1 szlalom, fiú. Kerékpár (1 szám, 128
induló): BMX, mountain bike, országúti,
vegyes csapatverseny. Lovaglás (2 szám, 30
induló): díjugrató egyéni és kontinentális
csapatverseny. Vívás (7 szám, 78 induló):
párbajtôr, tôr, kard, egyéni fiú és leány,
valamint vegyes kontinentális csapatverseny
csapatonként 3 fiú és 3 leány részvételével.
Labdarúgás (2 szám, 216 játékos): 6 - 6  fiú és
leány csapat tornája 18-18 játékos
részvételével. Torna, szertorna (14 szám, 108
induló): egyéni- és összetett verseny fiú és
leány, szerenkénti döntôk fiú és leány,
gumiasztal, egyéni verseny, fiú és leány. 

Ritmikus gimnasztika (2 szám, 42 induló):
egyéni- és csapatverseny. Kézilabda (2 szám,
168 játékos): 6 - 6  fiú és leány csapat tornája,
14-14 játékos részvételével. Gyeplabda (2
szám, 192 játékos):  6 - 6  fiú és leány csapat

tornája 16 - 16 játékos részvételével.
Cselgáncs (9 szám, 104 induló): fiúk: 55, 66,
81, 100 kg; leányok: 44, 52, 63, 78 kg;
kontinentális vegyes csapatverseny, 4 fiú és 4
leány. Öttusa (3 szám, 48 induló): egyéni
verseny: fiú, lány, vegyes váltóverseny:  1 fiú
és 1 leány. Evezés (4 szám, 96 induló):
egypárevezôs: fiú és leány, kétpárevezôs: fiú
és leány. Vitorlázás (4 szám, 100 induló): szörf
fiú és leány, egyszemélyes dingi, fiú és leány.
Sportlövészet (4 szám, 80 induló): légpuska
10 m és légpisztoly 10 m, fiú és leány.
Asztalitenisz (3 szám, 64 induló): egyes: fiú és
leány, vegyes csapatverseny: 1 fiú, 1  leány.
Taekwondo (10 szám, 100 induló): fiúk: 48,
55, 63, 73, + 73  kg; leányok: 44, 49, 55, 63,
+63 kg. Tenisz (4 szám, 64 induló): egyes és
páros, fiú, leány. Triatlon (3 szám, 64 induló):
egyéni verseny rövidtávon, fiú és leány,
kontinentális vegyes-csapatverseny  2 fiú 2
leány. Röplabda (2 szám, 144 játékos): 6 - 6
fiú és leány csapat tornája, 12 - 12 játékos
részvételével. Súlyemelés (11 szám, 110
induló): fiúk: 56, 62, 69, 77, 85, +85 kg;
leányok: 48, 53, 58, 63, +63 kg. Birkózás (14
szám, 112 versenyzô): kötöttfogás, fiúk: 42,
50, 58, 64, 85  kg; szabadfogás: 46, 54, 63, 76,
100 kg; lányok szabadfogás: 46, 52, 60, 70 kg. 

www.mob.hu

A

A

Az I. Ifjúsági Olimpiai Játékok programja

Sport XXI. Program, sakk: Megújult  az Internetes Sakksuli 


